
TARIFNA PRILOGA 
H KOLEKTIVNI POGODBI ZA POŠTNE IN KURIRSKE 

DEJAVNOSTI 

1. Izhodiščne plače 

Izhodiščna plača za posamezni tarifni razred za poln delovni čas in normalne 
pogoje dela za mesečni fond 174 ur ter na eno uro znašajo na dan podpisa: 

 

Urna postavka izhodiščne plače za obračun mesečne plače je enaka, mesečni 
znesek, pa se lahko razlikuje glede na razporeditev mesečnega fonda ur. 

2. Usklajevanje izhodiščne plače 

Izhodiščne plače po tarifnih razredih se usklajujejo z rastjo življenjskih stroškov na 
način in pod pogoji, ki so določeni v dogovoru o politiki plač za obdobje 2002-2004 in na 
njem temelječem zakonu. 

Če v času trajanja te tarifne priloge, po prenehanju veljavnosti sedanjih zakonskih 
določil o usklajevanju plač, ne bo uzakonjen nov način usklajevanja plač, podpisniki 
soglašajo, da se uporablja enak način usklajevanja plač na letni ravni, s 100% inflacijo 
znižano za vpliv alkoholnih pijač in tobačnih izdelkov. Prva uskladitev v tem primeru se 
izvede januarja 2005 leta. 

3. Regres za letni dopust 

Delavcu pripada regres v višini 70% poprečne plače na delavca v Republiki 
Sloveniji za zadnji mesec. Pri izplačilu se uporablja zadnji znani statistični podatek. 



V primeru nelikvidnosti delodajalca se regres za letni dopust izplača v skladu z 
zakonom in v višini, kot je določen minimalni regres v aneksu k splošni kolektivni pogodbi za 
gospodarske dejavnosti. 

4. Povračilo stroškov v zvezi z delom 

Prehrana med delom se izplačuje delavcem v višini 698 SIT na delovni dan 
(januar 2003). Prehrana med delom se usklajuje vsakih 6 mesecev (januar, julij) za rast 
življenjskih stroškov zmanjšanih za vpliv alkoholnih pijač in tobačnih izdelkov. 

Prevoz na delo in z dela se plačuje v višini 100% cene najcenejšega javnega 
prevoza. 

Povračila stroškov za službena potovanja se izplačujejo v skladu s splošno 
kolektivno pogodbo za gospodarske dejavnosti in v višini zgornjega zneska uredbe Vlade 
Republike Slovenije. 

Terenski dodatek se izplačuje v skladu z uredbo Vlade Republike Slovenije. 

5. Veljavnost 

Tarifna priloga h kolektivni pogodbi za poštne in kurirske dejavnosti začne veljati 
naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, in se uporablja od prvega dne 
naslednjega meseca po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

Tarifna priloga velja do 31. 12. 2003 leta. 

Če se tarifna priloga do konca poslovnega leta ne spremeni za naslednje leto, se 
uporablja tarifna priloga iz preteklega leta. 

Ta kolektivna pogodba je bila s sklepom o registraciji kolektivne pogodbe, ki ga je 
izdalo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve vpisana v register kolektivnih pogodb z 
datumom 15. 5. 2003 pod zap. št. 63/1 in št. spisa 104-01-001/2003-2. 


